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“A verdadeira coragem é ir atrás dos seus sonhos 

mesmo quando todos dizem que ele é impossível.”  

(Cora Coralina) 



 

RESUMO 

 

O presente estudo trata da aplicação dos indicadores municipais obtidos por meio de vários 

órgãos públicos, publicados na internet, para estabelecer um estudo inicial a fim de classificar 

a melhor cidade para empreender. Tendo como base um ranking de resultados, classificaram-

se as melhores cidades de acordo com seus indicadores, estabelecidos por pesquisa, e por 

aplicação de um ranking de valores agregados. Este trabalho tem como objetivo realizar uma 

análise das cidades do Sul do Estado do Espírito Santo, destacando aquela de maior 

potencialidade para implementação de empreendimentos. Para tal, foi feito um levantamento 

de 9 indicadores, tanto econômicos quanto de outros valores e importância, a fim de encontrar 

o que melhor se aplica para a melhor cidade para empreender, reduzindo erros e custos. Neste 

âmbito, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliométrica acerca do tema proposto, 

“Cidades Empreenderoras”. Esta apresentou os principais autores que publicaram sobre o tema, 

bem como os anos, as áreas, os países, as afiliações e as origens de publicação que mais se 

destacam, essa revisão foi realizada através da base de dados Scopus Elsevier, acessada através 

do Portal de periódicos da Capes. De acordo com os resultados apresentados mostra que a forma 

atual de gestão de novos empreendimentos é muito parecida na maioria das cidades pelo mundo. 

A integração destes resultados com o GIS pode mapear as características das cidades, de forma 

estrutural e visual, trazendo resultados e ganhos significativos para uma decisão mais concreta 

e com menos erros possíveis, no que tange a tomada de decisão de empreender. 

 

Palavras-chave: Indicadores Municipais. Empreender. GIS. 

 

 

 

  

  



 

ABSTRACT 

 

This study deals with the application of municipal indicators obtained through various public 

agencies, published on the internet, to establish an initial study in order to classify the best city 

to undertake. Based on a ranking of results, the best cities were classified according to their 

indicators, established by research, and by applying a ranking of aggregated values. This work 

aims to carry out an analysis of the cities in the south of the State of Espírito Santo, highlighting 

the one with the greatest potential for implementing projects. To this end, a survey was made 

out of 9 indicators, both economic and other important values, in order to find what best applies 

to the foremost city to undertake, reducing errors and costs. In this context, a bibliometric 

research was initially carried out on the proposed theme, “Entrepreneurial Cities”. This 

presented the main authors who published about the topic, as well as the years, areas, countries, 

affiliations and origins of publication that stand out the most, this review was carried out 

through the Scopus Elsevier database, accessed through the Portal of Capes journals. According 

to the results presented, it shows that the current way of managing new ventures is very similar 

in most cities around the world. The integration of these results with the GIS can map the 

characteristics of the cities, in a structural and visual way, bringing significant results and gains 

for a more concrete decision and with the least possible errors, regarding the decision to 

undertake. 

 

KEYWORDS: Municipal Indicators. Undertake. GIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A situação das pequenas cidades da microrregião sul capixaba é o estancamento da 

capacidade de empreender, pois os atuais e futuros pequenos empresários têm dependência 

econômica dos governos municipais, e no que diz respeito ao acesso às informações mais 

detalhadas e valiosas, bem como nas formações e cursos mais específicos de formação 

gerencial, financeira, contábil, e dinamismo nas vendas para órgãos públicos e outros mais. 

Estar em crise, para muitos, é um estado sem volta, além de ser a palavra mais citada da atual 

conjuntura econômica do Brasil, fala-se não só de uma crise financeira, mais uma crise política, 

moral e um apagão de talentos. Muitas pessoas veem a palavra crise como algo pejorativo, por 

outro lado têm pessoas que melhor aproveitam ela e estão na contramão dela, ou seja, veem 

oportunidade de saída de um ponto de estagnação, situação de rompimento e início de uma 

oportunidade. Pode-se chamar no mundo dos negócios de combustível para o processo de 

empreender onde cada cidade apresenta seus potenciais, mesmo que ainda não estejam 

difundidos e explicitados, como aborda (Macroplan, 2006). 

Neste contexto, empreender é uma das soluções encontradas para remediar a crise 

econômica que o país atravessa. No que diz respeito das pequenas cidades, onde se faz 

necessária a utilização da teoria do desenvolvimento Keynesiana, que está baseada na 

interversão estatal na economia, em áreas onde a iniciativa privada não tem capacidade ou não 

deseja atuar. 

Nas 22 cidades que formam a Mesorregião do Sul do Espírito Santo, a 

economia se baseia na extração mineral, no cultivo do café e na 

bovinocultura leiteira, além de ser composta por produtores rurais e um 

amplo agronegócio, difundido nas culturas municipais. Isto se dá com maior 

intensidade nos últimos anos, visto o desejo quase que sistêmico de 

incentivar o empreendedorismo para a movimentação da economia e geração 

de empregos e renda, pois é uma das principais saídas para promover o tão 

necessário desenvolvimento sustentável de cidades e regiões (ANUÁRIO 

DO ESPÍRITO SANTO, 2018). 

 

Pilleggi (2014) afirma que correr riscos é diferente de correr perigo, embora ainda seja 

comum a utilização de métodos empíricos na escolha da cidade para abrir um negócio ou 

empreender. A forma de tomar a decisão da escolha do melhor lugar com a aplicação de 

métodos científicos, que através da construção de um pool de indicadores relacionado com um 

ranking baseado em critério de importância, tem mostrado sua eficácia ao indicar a melhor 

localização. Como exemplo, este estudo explora a utilização de Multicritério e cálculos diretos 
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de relação de indicadores de peso e ranking, mostrando que é possível através do estudo criar 

um cenário na minimização de erros. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise das cidades da região Sul do 

Estado Espírito Santo, destacando aquela de maior potencial para empreender. Para tal, serão 

verificados os indicadores levantados neste estudo, como as possibilidades de escoamento da 

produção, a disposição e custo de áreas de implantação, e a disponibilidade de recursos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar um estudo bibliométrico de publicações sobre Cidades 

Empreendedoras; 

b. Levantamento dos indicadores; 

c. Desenvolver e levantar informações em sites governamentais para povoar os 

indicadores; 

d. Aplicar o uso de cálculos, sendo o Multicritério e multiplicação direta de 

indicadores e peso, e comparar os resultados obtidos para classificar as cidades 

mais bem pontuadas para eleger o método apropriado ao problema. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

Diante da necessidade cada vez maior de se criarem postos de trabalho e expansão da 

economia, empreender é uma das soluções encontradas. Este trabalho busca apresentar um 

método científico para auxiliar a escolha da melhor cidade, que atendesse às questões técnicas 

e financeiras, visando uma localização eficiente e reduzindo possíveis erros e custo total de 

projetos, tornando viável sua implantação, gerando lucros e crescimento econômico. 

 

1.4  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
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Esta pesquisa foi realizada na região sul do Espírito Santo composta por 22 cidades 

dívidas em 3 microrregiões. O objetivo do estudo desta pesquisa é indicar a melhor cidade para 

empreender. 

 

1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente dissertação está organizada em forma de três artigos científicos. Cada um 

destes artigos possui – de forma independente – os conteúdos fundamentais de uma publicação 

científica, tais como resumo, abstract, introdução (com contextualização, situação-problema e 

objetivos), revisão de literatura, metodologia, resultados e discussão, bem como conclusão e as 

devidas referências bibliográficas. 

O Capítulo 1 contém a Introdução Geral, com a contextualização do tema, a delimitação 

do problema, a apresentação dos objetivos e a justificativa do estudo. 

O Capítulo 2 se referente à Metodologia, classificando a pesquisa conforme a literatura, 

descrevendo as etapas do desenvolvimento da pesquisa e apresentando os trabalhos 

relacionados. 

O Capítulo 3 contém um estudo bibliométrico nos temas da pesquisa que estarão 

associados no estudo de caso: Cidades Empreendedoras. 

O Capítulo 4 é referente as “Características e potencialidades das cidades do sul do 

Espírito Santo para empreender”. 

O Capítulo 5 aborda as considerações finais do pesquisador, verificando se a pesquisa 

atingiu o objetivo proposto. 

Por último, ao final do trabalho, estão inseridas as referências bibliográficas. 
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo estão descritos a classificação da pesquisa, a descrição da literatura, os 

procedimentos técnicos, análise e os trabalhos correlatos pesquisados e ordenados em 

publicações nacionais e internacionais sobre a temática. 

 

2.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Distintos autores têm mostrado formas diferentes para classificações de pesquisa. 

Segundo Mattar (1997), esta ocorrência se dá devido ao fato de que uma pesquisa representa 

um conceito complexo de pontuações sobre a temática e que não pode ser descrito de maneira 

única. Para Gil (2000), a classificação de uma pesquisa é obtida através do estabelecimento de 

critérios e parâmetros, sendo que entre os mais comuns pode-se citar: natureza, abordagem, 

objetivo e procedimentos técnicos. 

Do ponto de vista da natureza, esta pesquisa pode ser considerada aplicada, pois 

apresenta como característica principal a aplicação dos conhecimentos adquiridos e a utilização 

prática destes na resolução de um problema real observando as discussões e controvérsias sobre 

os referenciais teóricos e metodológicos. De acordo com Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa 

aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para a aplicação de seus 

resultados, com o objetivo de contribuir para fins práticos, visando a solução mais ou menos 

imediata do problema real. 

Do ponto de vista dos métodos mistos, os estudos combinam abordagens quantitativas 

e qualitativas de pesquisa em uma mesma investigação. Na pesquisa qualitativa, o objetivo é 

conseguir compreender o comportamento de determinado grupo-alvo, pois ela foca no caráter 

subjetivo do objeto investigado, estudando suas particularidades e experiências individuais. Já 

a pesquisa quantitativa visa obter referências numéricas e valores que traduzam as preferências 

e comportamentos do um grupo investigado (GIL, 2000). 

Do ponto de vista da abordagem, esta pesquisa pode ser considerada combinada entre 

qualitativa e quantitativa por apresentar aspectos das duas metodologias pois a combinação de 

métodos oferece uma alternativa para a investigação de fenômenos complexos.  

Do ponto de vista de seus objetivos, a presente pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, pois busca apresentar uma visão geral acerca de determinado fato, proporcionando 

maior familiaridade com o objeto de estudo. Os objetivos de uma pesquisa podem ser diversos: 

criar uma visão geral de um determinado fenômeno ou de uma dada condição; gerar novas 
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ideias; ou conhecer os fatos básicos que circundam uma situação. Neste tipo de abordagem é 

desencadeado um processo de investigação que auxilia o pesquisador no aprimoramento da 

formulação do problema ou hipótese (Köche, 1997). 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa pode ser classificada como 

um estudo de caso, por tentar estudar um fenômeno amplo e complexo que não pode ser 

estudado fora de seu contexto real. Conforme Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de 

pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e 

análise de dados, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material 

já escrito sobre o assunto da pesquisa. 

 

2.2  PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

A referida pesquisa tem início na investigação bibliográfica acerca do tema proposto, 

na tentativa de identificar como pesquisadores têm trabalhado no relato das cidades e como tem 

se modernizado para atender a crescente necessidade econômica e populacional. 

Em seguida, foi realizado um estudo bibliométrico no tema central – CIDADES 

EMPREENDEDORAS, a fim de mensurar a importância da pesquisa, mediante o relevante 

número de publicações acerca do tema. Nesta etapa, foi observada a quantidade de publicações 

por ano, por autor, por país e por tipo de publicação. 

 

2.3  TRABALHOS CORRELATOS 

 

Após uma pesquisa inicial sobre trabalhos correlatos a esta proposta de dissertação, 

foram selecionados dez trabalhos que são descritos resumidamente a seguir. 

Hollands (2008) começa questionando sobre as cidades inteligentes, e a resposta 

segundo (INBEC, 2018)  e que em Croatá, parte integrante da cidade cearense de São Gonçalo 

do Amarante e distante menos de 1 hora e meia de Fortaleza, já está de pé a primeira cidade 

100% inteligente do Brasil no que se refere ao Espírito Santo e a cidade mais próxima dá área 

de estudo é a capital Vitória que ocupa o 3º lugar no ranking Brasil de Smart Cities (2018) 

conforme dados do (CONNECTEDSMARTCITIES, 2018).  

Allwinkle & Cruickshank (2011) analisaram e pontuam como uma cidade deve se 

estabelecer e valorizar seus polos e locais para concentração de empreendimentos. E não ficar 

na dependência de instalações tecnológicas da iniciativa privada, e fazem ser inteligentes sem 
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contar sua excessiva dependência de uma força empresarial para a seu real desenvolvimento, 

sustentabilidade e crescimento.  

Bosma et al.  (2012) destaca a importância do empreendedorismo dentro das instituições 

de ensino e desde o início do egresso acadêmico a criar a cultura empreendedora nos estudantes 

com característica dos negócios regionais além de alavancar programas educacionais, para 

motivar, inspirar e apoiar o empreendedorismo entre os estudantes.  

Datta (2015) destaca a importância das cidades inteligentes que são agora, 

indiscutivelmente as novas utopias urbanas do século XXI. A integração do planejamento 

urbano e digital nas cidades inteligentes estão sendo comercializada em todo o mundo como 

solução para os desafios da urbanização e desenvolvimento sustentável.  

 Specht, et al. (2016) destacam a ascensão de empresários de sucesso na cultura agro 

urbana e como tem atraído o interesse global. Além do destaque para os valores agregados dos 

produtos produzidos trazendo receita e competividade as novos negócios e empreendimento.  

Andersson & Larsson (2014) destacam que os empresários bem-sucedidos são 

responsáveis, por serem influenciadores para novos empreendedores, pois essas interações 

acabam influenciando esses indivíduos, ajudando em suas decisões para se tornarem 

empresários.  
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3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE CIDADES 

EMPREENDEDORAS 

 

3.1 RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica abordando o tema 

cidades empreendedoras, a priori baseada em uma busca realizada na Base Scopus, tendo como 

palavra-chave de pesquisa “entrepreneurial cities”. O processo analítico teve como base o 

modelo proposto por Costa (2010), que consiste na seleção de um conjunto de referências 

bibliográficas para fundamentar um estudo científico. Os resultados prévios obtiveram 1317 

registros, sendo estes refinados para apenas publicações em periódicos.  Ao final da análise 

completa dos artigos selecionados, foram considerados 10 trabalhos para compor o núcleo de 

partida para a pesquisa. Esta análise demonstrou e comprovou os recursos de cada cidade para 

atrair empreendedores e reter empresas, e o quanto suas políticas de desenvolvimento são 

modernas e sustentáveis. Cria-se dessa forma um ambiente propício à geração de emprego e 

renda local, além de servir como caso de sucesso para futuros empreendedores. 

 

Palavras-chave: Cidades. Empreender. Políticas positivas. Cidades empreendedoras. Análise 

bibliométrica. 
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3.2 ABSTRACT 

 

This work aims to carry out a bibliometric analysis addressing the theme of 

entrepreneurial cities, a priori based on a search carried out at Base Scopus, using the keyword 

“entrepreneurial cities”. The analytical process was based on the model proposed by Costa 

(2010), which consists of selecting a set of bibliographic references to support a scientific study. 

The previous results obtained 1317 records, which were refined to only publications in journals. 

At the end of the complete analysis of the selected articles, 10 papers were considered to 

compose the starting point for the research. This analysis demonstrated and proved the 

resources of each city to attract entrepreneurs and retain companies, and how modern and 

sustainable their development policies are. This creates an environment conducive to the 

generation of employment and local income, in addition to serving as a success story for future 

entrepreneurs. 

 

Keywords: Cities. Undertake. Positive policies. Entrepreneurial cities. Bibliometric analysis.  
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3.3  INTRODUÇÃO 

 

Entender a lógica e as boas práticas do desenvolvimento de cidades vai além de um 

simples conjunto de leis municipais, estaduais e federais que, muitas das vezes, são ineficazes 

para alavancar o crescimento, pois cada caso tem suas particularidades e precisam ser ajustados 

de acordo com suas potencialidades locais (Leal, 2019). 

De acordo com Costa (2016), ser empreendedor no Brasil não é tarefa fácil. O ambiente 

de negócios existente no cenário das atuais cidades brasileiras é diferenciado na burocracia, na 

elevada carga tributária e na inexistência de mecanismos de crédito apropriados, que por sua 

vez estão cada dia mais escassos, o que contribui para transformar o empreendedor brasileiro 

em um super-herói. 

Conforme os estudos de Brito (2018), números relevantes mostram que há inúmeras 

dificuldades de empreender no Brasil. De modo geral, o Instituto de Cidadania Empresarial 

(ICE) é o principal instrumento de avaliação de ecossistemas empreendedores nas cidades 

brasileiras revela os resultados e práticas em que estão consolidando cidades, incentivando-as 

a buscar suas melhores características para atrair e reter empreendedores, além de apontar as 

melhores práticas internacionais, ajudando a compreender caminhos para que as cidades 

brasileiras possam também avançar. 

Os principais fatores que impulsionam o empreendedorismo e o tamanho do mercado, 

são os altos investimentos e as condições logísticas conforme Brito (2018). O ecossistema 

empreendedor das cidades sul-capixabas, levam a apontar àqueles que possuem as condições 

mais propícias para o desenvolvimento de empresas, além de mostrar como podem evoluir e se 

tornar atraentes para investimentos.  

As pequenas cidades do sul do Espírito Santo apresentam melhores qualidades de vida, 

e grande potencial turístico, o que proporciona um comércio temático com exploração das 

culturas locais. Além da inovação que passa a ser ponto central para o desenvolvimento 

regional, uma vez que não só transforma um mercado já existente como concebe novos, 

principalmente na área de agronegócios. Existem avanços para modernizar e desburocratizar as 

leis nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal e proporcionar os incentivos de acordo com as 

vocações regionais, criando empresas ou até mesmo associações e cooperativas para o 

desenvolvimento e melhoria de renda das cidades. Proporcionando um aumento do PIB e do 

desenvolvimento e retenção de talentos locais conforme relata o Espírito Santo (2018). 

A concepção da análise bibliométrica proposta por Costa (2010), tem por finalidade 

aplicar um modelo de mineração de fontes bibliográficas, baseados em ferramentas de busca de 
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dados bibliográficos on-line, com o objetivo de fazer a seleção de um conjunto de referências 

bibliográficas para servir como apoio a um determinado estudo.  

O modelo proposto viabiliza um exame minucioso entre as referências, dando resultado 

a um estudo prévio, composto pelos trabalhos que irão integrar o chamado núcleo de partida, 

onde o pesquisador terá embasamento suficiente para o próprio estudo bibliográfico. O modelo 

é dividido em seis etapas (Costa, 2010):  

➢ Definição da amostra; 

➢ Pesquisa da amostra;  

➢ Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados; 

➢ Identificação dos autores com maior número de publicações; 

➢ Levantamento da cronologia de produção; 

➢ Identificação do “núcleo de partida”. 

A partir deste cenário, este artigo tem por objetivo mapear as publicações científicas 

sobre “Cidades Empreendedoras”, visando identificar as características dos trabalhos como: 

autores que contribuem para o tema e área de pesquisa, período das publicações, países onde o 

tema é estudado e os periódicos nos quais os trabalhos são publicados.  

Para isso são utilizadas técnicas bibliométricas, que empregam métodos quantitativos 

na busca por uma avaliação objetiva da produção científica. Além de atuar na identificação e 

análise das tarefas da mineração de textos, tarefas quais os pesquisadores têm mais aplicado de 

forma prática.  

 

3.4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

As buscas na base de conhecimento SCOPUS, com base no modelo de Costa (2010), 

foram realizadas com intuito de encontrar trabalhos relacionados a “Cidades Empreendedoras” 

e suas características, além disso, não foram utilizados filtros de exclusão a fim de evitar a 

redução dos resultados, optando-se por um retorno com a maior amplitude possível.  

O próximo passo foi a definição do corte temporal da pesquisa e decidiu-se trabalhar 

com trabalhos publicados de 2008 a 2018, para esclarecer a evolução das publicações no 

período de uma década. A estrutura de termos de pesquisa, bem como os resultados preliminares 

para configurar o banco de dados de artigos, foram 1317 registros, e estão listados na Tabela 1. 
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Desta forma, utilizando as chaves de busca “Entrepreneurial Cities”, “Mangement”, 

“Intelligent”, “Innovation” e “Future” foram encontrados 815 resultados, com destaque para 

os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 que representam mais da metade dos trabalhos analisados, 

Devido aos muitos resultados encontrados, foi aplicada uma restrição nos tipos de trabalhos. 

Estes foram restritos a apenas artigos publicados em periódicos, conforme Figura 1. 

Pode-se observar que as publicações relacionadas ao tema começaram no ano de 2009 

e, a partir daí, veio sendo mais explorada, gerando um aumento no número de artigos 

relacionados, apesar de uma queda em 2012. 

 

 

Os periódicos nos quais estes artigos foram publicados, autores com maior número de 

publicações e os tópicos as quais a pesquisa foi relacionada, estão dispostos na Figuras 2, 3 e 4, 

respectivamente. 

CHAVE DE BUSCA REGISTRO

TITLE-ABS-KEY ( "entrepreneurial  cities" )  AND  PUBYEAR  >  2008  AND  PUBYEAR  <  2018  561

TITLE-ABS-KEY ( entrepreneurial  AND cities  AND  management )  224

TITLE-ABS-KEY ( entrepreneurial  AND cities  AND  innovation )  243

TITLE-ABS-KEY ( entrepreneurial  AND cities  AND  intelligent )  169

TITLE-ABS-KEY ( entrepreneurial  AND cities  AND  future)  120

Total de registros 1317

Tabela 1 - Termos de busca utilizados.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 1 Publicações identificadas na base SCOPUS. 
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 Foram levados em consideração apenas aqueles periódicos e autores com mais de três 

registros, devido a considerável quantidade com apenas uma ou duas publicações relacionadas. 

Já para os tópicos de publicações, todos aqueles informados pela base científica foram 

relacionados, com especial destaque para os setores: empreendedor, empreendedorismo, 

planejamento urbano, desenvolvimento urbano e investimentos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Figura 2 Títulos dos periódicos dos registros encontrados. 

Figura 3 Distribuição dos autores dos registros encontrados. 



26 
 

 

Por conseguinte, seguiu-se a análise dos países (Figura 5) com maior quantidade de 

publicações do total de 1317 encontrados. 

 

Figura 5 Países com maior número de publicações dos registros encontrados. 

 

 

Pode ser observado que o Brasil está presente na relação dos principais países com 

publicações relacionadas. O país possui 22 artigos, sendo que todos estão no idioma inglês. 

 

3.5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 4 Relação de tópicos dos registros encontrados. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Nesta etapa, destacaram-se os trabalhos de maior relevância para o tema proposto com 

relação aos resultados apresentados anteriormente na Figura 5 e também com base no número 

de citações dos mesmos. Selecionou-se um total de dez artigos para realização da análise,  

conforme o Quadro 1, por serem considerados os mais relevantes sobre o tema de cidades 

empreendedoras. 

 

Hollands (2008) é o primeiro estudo que relata sobre cidades empreendedoras e começa 

já deixando uma questão a ser respondida: “Será que a cidade inteligente verdadeira vai se 

levantar?” 

A resposta levantada pelo autor já pode ser encontrada dentro do Brasil, pois no distrito 

de Croatá, parte integrante da cidade cearense de São Gonçalo do Amarante e distante menos 

de 1 hora e meia de Fortaleza, já está de pé a primeira cidade 100% inteligente do Brasil. Em 

janeiro de 2018, a Smart City Laguna entregou a primeira etapa de uma estrutura que pretende 

abrigar aproximadamente 25 mil pessoas em uma área total de 330 hectares - 48 deles dedicados 

Publicação Autor Ano Número de citações

Will the real smart city please stand up? Hollands, R.G. 2008 645

Creating Smart-er Cities: An Overview
S. Allwinkle, P. 

Cruickshank.
2011 164

Bosma, N.a,

Hessels, J.b,

Schutjens, V.a,

Praag, M.V.c,

Verheul, I.d

Becoming a creative city: The entrepreneurial mayor, 

network politics and the promise of an urban 

renaissance 

D. Ponzini, U. Rossi 2009 100

New urban utopias of postcolonial India: 

‘Entrepreneurial urbanization’ in Dholera smart city, 

Gujarat 

Datta, A. 2015 81

Entrepreneurial activity and regional 

competitiveness: evidence from European 

entrepreneurial universities 

Guerrero, M., Urbano, D., 

Fayolle, A.
2016 28

“Entrepreneurial ecosystems in cities: establishing 

the framework conditions”

Audretsch,D.B.ª, Belitski 

M.b
2017 23

Kathrin, 

T. Weith, 

K. Swoboda, 

R. Siebert

Local entrepreneurship clusters in cities
M. Andersson,J. P 

Larsson.
2014 10

The social context and politics of large scale urban 

architecture: Investigating the design of Barcode, 

Oslo 

B. Andersen, P. Gunnar 

Røe
2017 6

Socially acceptable urban agriculture businesses 2016 16

Entrepreneurshipand role models 2012 148

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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exclusivamente às áreas verdes, distribuídos pela zona urbana. A fase final será concluída no 

primeiro semestre de 2020 INBEC (2018). 

Diante de várias características sobre o futuro do desenvolvimento urbano, muitos países 

ocidentais têm sido cada vez mais influenciados por discussões sobre cidades inteligentes. No 

entanto, apesar dos numerosos exemplos dessa “rotulagem urbana”, sabemos muito pouco 

sobre as chamadas cidades inteligentes. Seguindo essa tendência em termos do que o rótulo 

ideologicamente revela e à sua falta de precisão de definição sobre as características. Até que 

ponto as cidades inteligentes podem ser rotuladas e pode ser entendido como uma variação de 

alta tecnologia, bem como especula sobre alguns princípios gerais que os tornaria mais 

progressista e inclusiva? 

Allwinkle & Cruickshank (2011) analisaram de forma bem realista como uma cidade 

inteligente deve se estabelecer. Os jornais, por sua vez, fazem autopropaganda das cidades e 

têm em comum o desejo de superar a natureza e, muitas vezes, fazer uma auto rotulagem, fazem 

ser inteligentes sem contar sua excessiva dependência de uma força empresarial para a seu real 

desenvolvimento, sustentabilidade, crescimento. Individualmente, os jornais servem para 

destacar os principais desafios que as cidades enfrentam para se tornarem inteligentes, além de 

começarem a descobrir o que isso significa para o que é ser inteligente.   

Muitos acadêmicos e consultorias líderes de mercado tem a mesma opinião quando se 

trata da questão do que se entende pelos termos “Inteligentes” e “Tecnológicos”. Isto é 

particularmente verdade para os defensores de cidades inteligentes que usam os termos 

“Inteligentes” e “Cidades Tecnológicas” pois tem o mesmo significado segundo Komninos 

(2008).  

Bosma et al. (2012) analisaram a característica empreendedora e tendo em conta que 

modelos estão cada vez mais importantes para determinar escolha de carreira e os resultados. 

Instituições de ensino em todo o mundo procuram cada vez mais buscar envolver os 

empresários “modelos” em seus programas educacionais para motivar, inspirar e apoiar o 

empreendedorismo entre os estudantes. De acordo com a análise de leitura, a primeira conclusão 

é a importância da visão e a experiência mais apurada de empresários modelos sobre o futuro 

dos negócios e na influência na busca por um cenário propício para alavancar os negócios que 

vão desenvolver. É diante desse cenário que surgem as cidades inteligentes, com suas 

características econômicas modernas e sustentáveis, auxiliando a tomada de decisão para a 

escolha do lugar certo no momento certo para empreender. 

Ponzini & Rossi (2009) relatam uma observação bem interessante sobre vocações e, ao 

mesmo tempo mostram o potencial da cultura na contemporaneidade das cidades. Chama a 



29 
 

atenção para a estratégia de um governo municipal que, ao mesmo tempo, abraçou uma 

iniciativa criativa como uma bandeira política em sua administração estratégica. Em cidades 

neoliberais a sua cultura sedutora não a levou a excluir as formas de urbanismo como relata 

Smith (1996). Pelo contrário, essa visão aparentemente contraditória de governo urbano e social 

pode ser reunida pelas elites que regem como partes de um mesmo projeto governamental e 

prático em que as políticas públicas podem seguir lado a lado com a neoliberal. 

Nessa dimensão estratégica podemos citar uma cidade nos EUA, a cidade de Baltimore, 

onde a invenção da ideia de uma economia criativa é utilizada como uma força de liderança em 

áreas urbanas e a estratégia de desenvolvimento mostra que a cidade se tornou um exemplo 

muito citado de pós-modernidade e regeneração urbana. Isso mostra o quão a teoria da classe 

criativa não é apenas um corpo de teoria abstrata de explicações e concepções do fenômeno 

urbano, de índices econômicos e estatísticos, mas sim uma Tecnologia intelectual (Ponzini & 

Rossi, 2009). 

Datta (2015) destaca que as cidades inteligentes são, agora, indiscutivelmente, as novas 

utopias urbanas do século XXI. A integração do planejamento urbano e digital nas cidades 

inteligentes estão sendo comercializada em todo o mundo como solução para os desafios da 

urbanização e desenvolvimento sustentável. Na Índia, em particular, tem havido um movimento 

para a construção de 100 novas cidades inteligentes no futuro, a fim de estimular o crescimento 

econômico e a urbanização, usando o caso de Dholera, a primeira cidade inteligente indiana. A 

análise mostra que as falhas de Dholera são construídas em seus ideais utópicos, que prioriza a 

urbanização como um modelo de negócio em vez de um modelo de justiça social em que 

“explosões de velocidade” curtas na conceituação e investimento é acompanhado por 'gargalos' 

significativos através de protestos locais. 

Guerrero, et al. (2016) relatam que a relação entre a atividade empresarial regional e 

suas competitividades têm sido um dos principais focos de estudos acadêmicos e outras esferas 

de peso nas últimas décadas. Em particular, há mais de 30 anos nos EUA, após a lei de Bayh-

Dole, as universidades têm tido um notório papel no desenvolvimento das cidades e dos novos 

cenários econômicos, pois a transferência de conhecimento contribui para o desenvolvimento 

de lideranças empresariais. Isto se dá através de um minucioso estudo, apresentado como 

impactante, em que os resultados de como modelos pré-definidos auxiliam e determinam o 

rumo de novos negócios e instruem o novo empresário a trilhar o caminho com mais 

assertividade. 

Audretsch & Belitski (2017) Aborda sobre os ecossistemas empresariais regionais e 

oferece um modelo de “start-ups” de empreendedorismo regional e seis domínios do 
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ecossistema empresarial (cultura, instituições formais, infraestrutura e amenidades, “IT”, 

“MeltingPot” e procura). Eles descrevem o como, em um modelo bem desenhado de como tem 

que ser o desenvolvimento nesses cenários de ecossistemas, e mostram como funciona a 

estrutura do ambiente socioeconômico das cidades, norteando qualquer investimento a ser feito, 

dando condições claras e sensatas.  

Este estudo suporta os decisores políticos e acadêmicos no desenvolvimento de novas 

políticas capazes de conduzir sistemas regionais de inovação e empreendedorismo, com apoio 

e base para futuras pesquisas sobre os ecossistemas empresariais urbanos. 

Specht, et al. (2016) destacam a ascensão de empresários de sucesso na cultura agro 

urbana e como tem atraído o interesse global. Tudo leva para uma hipótese de que as 

preferências da sociedade e da aceitabilidade de projetos relacionados e de produtos estão 

governando o sucesso ou o fracasso dos empreendedores. Foram pesquisados 386 participantes 

em Berlim, para identificar as preferências gerais para o uso produtivo do espaço urbano, bem 

como a aceitação de formas, demandas e expectativas em relação a produtos de agricultura 

urbana. No geral, este é o primeiro estudo a investigar possibilidades empresarial a partir da 

perspectiva dos consumidores em potencial. A principal visão é que o maior grau de aceitação 

é atingido para a agricultura urbana multifuncional, que combina comercial com objetivos 

ecológicos e sociais. 

Andersson & Larsson. (2014) destaca que os empresários bem-sucedidos são 

responsáveis por serem influenciadores para novos empreendedores, pois essas interações 

acabam influenciando esses indivíduos, ajudando em suas decisões para se tornarem 

empresários. A Suécia tem usado bairros residenciais como alternativas para estabelecerem 

novos empreendedores e, estatisticamente, foi comprovada a probabilidade de que um 

indivíduo deixa seu emprego para o empreendedorismo. Nossas estimativas sugerem um 

feedback em que a presença de empresários estabelecidos em um bairro influencia o surgimento 

de novos empreendedores locais. 

Andersen & Røe (2017) destacam que as políticas empresariais urbanas têm alimentado 

uma transformação urbana de espaços e paisagens e levam a mudanças na composição social 

dos centros das cidades. Este é o caso de Oslo, capital da Noruega, local que se torna cada vez 

mais urbano e as políticas convergem-se para atrair empresas e as classes criativas. Uma 

estratégia chave para alcançar este objetivo tem sido o de transformar a zona portuária da cidade 

através da arquitetura inovadora e desenho urbano. Como ocorreu em outras cidades europeias, 

onde arquitetos transnacionais e locais têm sido contratados para pensar e prospectar um dos 

projetos mais marcantes da orla. Eles destacam o papel da arquitetura e dos arquitetos neste 
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processo e mostram as potencialidades locais e dos desenvolvedores do projeto podendo ser 

vistos como agentes de mudanças sociais, mas os autores chamam atenção, pois os arquitetos 

deram pouca atenção aos contextos sociais, culturais e econômicos no seu processo de design. 

Os arquitetos enfatizaram a criação de um espaço urbano excitante e, em particular, projetaram 

arquitetura inovadora que contribuiria para o mérito das empresas envolvidas. 

 

3.6  CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

Diante de todo o conteúdo exposto e das análises apresentadas, constata-se que a revisão 

de Bibliometria contribuiu positivamente para se conhecerem os pontos chaves para o 

crescimento econômico de uma cidade, além de posicionar o tipo de economia mais rentável 

desenvolvida e seus pontos mais relevantes.  

Essa pesquisa mostra as características empreendedoras das cidades e as tendências de 

crescimento e aplicação de tecnologia, com o objetivo de apresentar uma seleção de artigos 

como preâmbulo para uma análise de trabalhos mais relevantes referentes ao tema proposto. 

O modelo proposto mostrou-se adequado, pois oportuniza ao pesquisador uma diretriz 

para se iniciar uma pesquisa, sendo está respaldada em trabalhos científicos com maior 

relevância e credibilidade, com resultados obtidos a partir de refinamentos nas buscas 

relacionadas. Isto leva à identificação da área de pesquisa com maior número de artigos já 

publicados, maior número de autores com publicações relacionadas, os países com maior 

aplicação científica do tema e, ainda, podendo-se verificar e explorar a cronologia das 

produções.  

O idioma inglês é aquele mais utilizado para publicação de trabalhos entre os diversos 

países relacionados na pesquisa, não havendo nenhum trabalho relacionado publicado em 

português. O país com maior relevância e número de publicações realizadas foram os Estados 

Unidos, com 391 no total, sendo este o país com mais produções científicas vinculadas ao tema. 

O desenvolvimento de uma sociedade baseado nos próprios meios de reprodução das 

maiorias das cidades, passa obrigatoriamente pela descoberta das potencialidades locais e do 

incentivo à especialização produtiva. Esse processo deve ser favorecido pela criação de 

incubadoras de empresas, que darão origem às empresas de base tecnológica, capazes de 

impulsionar a inovação e promover a vantagem competitiva. 

Empreender tais esforços em um ambiente global hostil ao protecionismo estatal, é, sem 

dúvida, uma tarefa amarga, mas a interpretação brasileira sobre políticas de crescimento urbano 

nos novos tempos é digna de atenção. O amplo espaço de conquistas ao nível municipal, que se 
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afirma com a Constituição de 1988, e é reforçado pelo Estatuto da Cidade e a criação do 

Ministério das Cidades, que está sendo preenchido, gradualmente pela inclusão social e 

ampliação do acesso à cidadania. O Brasil está mais perto do que nunca de realizar a construção 

de uma sociedade empreendedora, que fomentará o crescimento nacional de forma igualitária 

e estará sedimentada sobre a inovação e o desenvolvimento propiciados pelas empresas de base 

tecnológica. 

A abordagem econômica foi a primeira a chamar a atenção para a importância de uma 

cidade se tornar empreendedora e de crescimento sustentável. Assente na lógica da 

racionalidade econômica, tal fato pode constituir uma ferramenta útil no processo de tomada de 

decisão do (potencial) empresário. Esta abordagem tem, pois, como referente Baumol (1993), 

que destaca o potencial para os aspectos normativos da empresarialidade.  

A eficácia da tecnologia pode ser presenciada, por exemplo, na automação das 

funcionalidades em ambientes de convivência e nas tecnologias ambientais de alto impacto. 

Em suma, cada abordagem oferece contribuições parciais e, por vezes, paradoxais. É o 

reconhecimento de que todas as abordagens são necessárias que permitirão um conhecimento 

de cada cidade no seu contexto real e completo. Aliás, a revisão da literatura permite constatar 

que as diferentes abordagens se interpenetram e que, frequentemente, não é fácil estabelecer 

uma linha divisória.  

Por exemplo, problemas são comuns na maioria das cidades, o que muda é como as 

políticas públicas e a iniciativa privada se unem para resolver e criar mecanismos de 

conhecimento para implementar e desenvolver ações capazes de fazer a diferença, diante do 

cenário de problemas, ser capaz de atrair empresas e pessoas, além de criar uma sociedade mais 

organizada e com alto padrão cultural além do desenvolvimento das vocações regionais. 
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4 CARACTERÍSTICAS E POTENCIALIDADES DAS CIDADES DO SUL DO 

ESPÍRITO SANTO PARA EMPREENDER. 

 

4.1 RESUMO 

 

Em tempos de crise, escolher a cidade onde você abrirá o seu negócio é fundamental. 

As características de cada cidade são muito particulares mesmo se assemelhando em alguns 

aspectos, porem fatores relevantes podem auxiliar na escolha da melhor localização para 

empreender na macrorregião sul do estado do Espírito Santo, o que permite verificar os pontos 

fortes e fracos de cada cidade. Dividido em 22 cidades, com seus indicadores sócios 

econômicos, este trabalho explora a ferramenta GIS para o desenvolvimento dos mapas para 

uma visão espacial para uma melhor avaliação destas características e da análise multicritério 

pelo método (AHP) e da média direta para ser um apoio na escolha da melhor cidade na 

macrorregião sul do estado no desenvolvimento de negócios, de modo a atender o maior acerto, 

otimizando os custos e evitando os achismos como método mais eficiente, deixando que os 

indicadores apontem as tendências de economia e fatores que são determinantes e relevantes na 

eficiência da escolha. 

Palavras-chave: QGIS. Instalação Industrial. Sul do Espírito Santo. 
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4.2 ABSTRACT 

 

In times of crisis, choosing the city where you will start your business is essential. The 

characteristics of each city are very particular even though they are similar in some aspects, but 

relevant factors can help choosing the best location to undertake in the southern macro-region 

of the state of Espírito Santo, which allows to verify the strengths and weaknesses of each city. 

Divided into 22 cities, with its socio-economic indicators, this work explores the GIS tool for 

the development of maps for a spatial view for a better evaluation of these characteristics and 

the multicriteria analysis by the method (AHP) and the direct average to support choosing the 

best city in the southern macro-region of the state in business development, in order to meet the 

greatest success, optimizing costs and avoiding guessing as the most efficient method, letting 

the indicators point to economic trends and factors that are determinant and relevant in the 

efficiency of choice. 

Keywords: QGIS. Industrial Installation. South of Espírito Santo. 
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4.3  INTRODUÇÃO 

 

O alto consumismo nos dias de hoje faz com que as empresas necessitem de vantagens 

competitivas para sobreviverem no mercado. A satisfação dos clientes com critérios como 

qualidade nos produtos e serviços, entregas pontuais e menores preços, tornam-se primordiais 

para as empresas.  

Cada tipo específico de empresa deve levar em consideração certos fatores na escolha 

de sua localização, prezando pelo melhor custo/benefício, com vantagens e desvantagens que 

cada região pode oferecer. A melhor localização para uma empresa é aquela que oferece 

benefícios para a ela, tais como redução nos custos de operação, proximidade dos fornecedores, 

disponibilidade de mão de obra qualificada, incentivos fiscais, entre outros. 

Para este estudo, consideraremos fatores como: existência de creches pela região, IDH, 

existência de rede ferroviária, rodovia federal próxima, ensino técnico e universidades, se a 

região é banhada pelo mar, distância (em km) do aeroporto da capital e do porto em operação.   

O objetivo deste artigo é apontar, graficamente através do uso do GIS, detalhadamente, 

fatores relevantes da melhor localização para implantação de uma empresa na região sul do 

estado do Espírito Santo. 

Seja qual for o tipo de tomada de decisão é um fator importantíssimo para todas as 

pessoas. Situações de escolhas acontecem no decorrer da vida de cada um e a todo momento 

temos que tomar decisões, que muitas vezes acontecem sem notarmos. Independente da fase da 

vida, qual posição econômica ou hierárquica, todos temos decisões a tomar e toda decisão 

envolve seis elementos, a saber: tomada de decisão, objetivos, preferências, estratégia, situação 

e resultado. A simples escolha de uma roupa ou um novo caminho para o trabalho envolve 

processo de tomada de decisão, como destaca os autores (GOMES; MOREIRA,1998). 

Tomar decisão em ambiente de alta complexidade aumenta o grau da dificuldade, pois 

envolve dados imprecisos, inconsistentes e incompletos, além dos múltiplos critérios e 

inúmeros indicadores de decisão, e de se ter várias possibilidades e problemas de conflitos entre 

si nas escolhas das decisões. 

Porém, a tomada de decisão tem por objetivo alcançar a opção que apresente o melhor 

resultado, além de garantir o desempenho e a avaliação entre as expectativas do decisor, 

considerando a relação entre os elementos escolhidos. Pode- se então definir a decisão como 

um processo de análise e escolha, dentre os vários indicadores disponíveis no escopo da decisão 

a ser tomada. 
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Na tomada de decisão os métodos multicritérios têm um papel importante de agregação 

de valor por resolver problemas e abordagens considerados de alta complexidade e não tratáveis 

por métodos comuns. 

Segundo (Bornia; Wernke, 2001) a análise de multicritérios não busca ou apresenta um 

resultado ótimo para um dado problema, mas apresenta o mais coeso com a escala de valores 

com o método utilizado. Trata-se de um teste de racionalização de atributos muitas vezes 

peculiares, o que não significa que somente este tipo seja tratado. 

O uso da ferramenta GIS, com apoio do método AHP, foi utilizado para levantamento 

de indicadores e fatores que são relevantes em uma escolha bem-sucedida, na escolha da melhor 

cidade para empreender na macrorregião sul.  

 

4.3.1 SOBRE O GIS 

 

O GIS consiste em uma geotecnologia para manipulação de dados espaciais, obtido de 

forma gratuita e licenciado pela General Public License – GNU. Este programa permite a 

confecção e visualização de mapas, podendo realizar a delimitação de áreas geográficas e 

demonstrar as características de interesse para este estudo. 

Para analisar estes locais físicos, você precisa possuir um sistema de informação 

especializado. Um Sistema de Informação Geográfica, ou GIS, consegue coletar, organizar, 

gerenciar, analisar e exibir com detalhes as informações demográficas das localizações 

selecionadas.  

 

4.3.2 FATORES RELEVANTES NA LOCALIZAÇÃO PARA EMPREENDER 

 

Alguns fatores são mais importantes que outros na tomada de decisão acerca do assunto 

tratado. Para Moreira (1996), é extremamente importante a proximidade de clientes, facilidade 

de acesso e a localização dos concorrentes.  

Muitos fatores são citados em trabalhos, sendo os mais significativos para alguns 

autores: disponibilidade de insumos, energia elétrica, água, mão-de-obra, infraestrutura, 

serviços essenciais acessíveis, incentivos fiscais, localização dos concorrentes e dos clientes 

(ALVES; ALVES, 2015). Dependendo do ramo de atuação da empresa, os elementos mais 

significativos podem variar. Abaixo, serão descritos alguns deles. 
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Disponibilidade de insumos: é importante a empresa estar localizada próxima à 

disponibilidade de matéria-prima, principalmente quando se trata de produtos perecíveis, caros 

e volumosos, com difícil locomoção.  

Incentivos fiscais: os incentivos do governo Estadual e Municipal podem representar 

grandes reduções de custos de instalações de uma empresa (Sfredo et al. 2006). O foco é atrair 

grandes empresas para sua região que gerem receitas se tornem bastante atrativas para as 

prefeituras e estado. Isenção de tributos e créditos do ICMS são exemplos de incentivos fiscais 

que atraem novos empreendimentos.   

Localização dos concorrentes e dos clientes: a proximidade dos concorrentes pode trazer 

mais opções aos clientes, nos quesitos qualidade, preço e atendimento. Esta proximidade 

também possibilita a observação das tecnologias que os concorrentes estão utilizando, para que 

a empresa se possa equiparar ou superar os competidores. O cliente é a pessoa mais importante 

para uma empresa. O local para se instalar uma empresa deve ser escolhido de acordo com 

pesquisas de mercado, para levantar informações sobre renda e existência de consumidores 

potenciais (Mattar, 1997). 

Para definir uma localização definitiva, cada ramo deverá ponderar seus critérios e 

alternativas, levando em consideração os fatores mais significativos. Existem algumas 

alternativas de metodologia indicadas para esta avaliação. Uma sugestão seria o uso do Método 

AHP. 

 

4.4 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado do Espírito Santo fica localizado na região sudeste brasileira e, segundo o 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui uma população estimada em 

3.972.388 pessoas, dividida em 78 cidades, como mostra a Figura 1, e possui Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) 0,740. Dentre os estados da região sudeste, o citado é o menos 

populoso. (Oliveira; Garcia, 2011). Além de banhado pelo mar, o ES sedia o Porto de Vitória, 

situado na capital do estado, que abrange as cidades de Vila Velha e Vitória. Possui acesso 

rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo, uma vez que o aeroporto fica a 18 km do centro da 

capital. (Sítio Codesa, 2018).  

Para este estudo, foi definido o estado do Espírito Santo como área de interesse, mais 

precisamente a macrorregião Sul exposta na Figura 6, que é composta pelas seguintes 

microrregiões:  
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• Região de Cachoeiro de Itapemirim: Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do 

Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, 

Muqui, São José do Calçado e Vargem Alta; 

• Região de Alegre: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 

Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna e Muniz Freire; 

• Região de Itapemirim: Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy. 

Apenas 3 cidades na macrorregião sul são banhadas pelo mar: Itapemirim, Presidente 

Kennedy e Marataízes. A cidade de Presidente Kennedy também sediará um porto, o Porto 

Central, que se encontra em obra. 

 

 

 

4.4.1 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS  

Figura 6 Localização da Macrorregião sul do estado do Espírito Santo. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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O escoamento das produções é necessário para o desenvolvimento econômico de uma 

localidade. Para tal, faz-se necessário o uso de modais de transporte.  O sul do estado é cortado 

pela rede ferroviária conforme mostra a Figura 7.  

 

O modal ferroviário é indicado para mercadorias de baixo valor agregado e cargas 

volumosas, e possui baixos custos variáveis, tais como: custos com trabalhadores, energia e 

combustíveis (Falcão, 2013). 

O modal rodoviário da macrorregião sul do Espírito Santo e constituído por rodovias 

estaduais e duas rodovias federais, que interligam outras BR e rodovias estaduais sendo de 

grande importância para o desenvolvimento das cidades, a Figura 8 apresenta as principais 

rodovias na região em estudo. O modal rodoviário é o mais utilizado no país, absorvendo cerca 

de 60% do total das cargas transportadas, apesar de ser impactado pela falta de infraestrutura 

adequada. (Rodrigues e Colmenero, 2009). A Figura 8 expõe as rodovias federais. 

 

4.4.2 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO 

 

Outro aspecto importante para instalação de uma empresa é a segurança pública na 

localidade, uma vez que a violência urbana constitui um dos mais graves problemas sociais no 

país (De Lima, 2016). Este estudo fez um levantamento dos postos policiais existentes no sul 

do estado, exposto na Figura 9, que mostra a existência de pelo menos um posto em cada cidade.  

Figura 7 Rede ferroviária do sul do ES. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 9 Unidades de Polícia no sul do ES. 

 

Outra questão a ser levada em consideração é referente à educação. A educação básica 

auxilia no desenvolvimento físico, mental e social das crianças, e é composta pela Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. (Franco; Novaes, 2001). Pensando na 

possibilidade de os colaboradores da empresa terem família e serem de outras cidades, com 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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filhos que possam estar em estágio escolar, foi realizado um levantamento das unidades de 

ensino públicas e privadas na região estudada.   

O ensino técnico e superior se faz importante para a capacitação da mão de obra 

necessária. Quando há mão de obra qualificada próxima, torna-se mais fácil a busca por pessoal. 

A figura 10 destaca as unidades de ensino federais no sul do estado. 

 

Figura 10 Unidades de Ensino no sul do ES. 

 

4.5  MODELOS DE CÁLCULO 

 

4.5.1 MODELO DE CÁLCULO DOS INDICADORES DE NÍVEL DE 

EMPREGABILIDADE ANUAL 

Para o cálculo do acúmulo médio de empregos utilizou-se os dados do CAGED relativos 

ao número de admissões e demissões entre os anos de 2010 e 2016, totalizando uma janela de 

7 anos de dados. Desta forma o acúmulo de empregos foi obtido de acordo com a Equação 1. 

 

𝐴𝑚𝑒𝑑 =  
𝑁𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠−𝑁𝐷𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠

𝑡𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜𝑠
                                                           (1) 

Sendo: 

𝐴𝑚𝑒𝑑: Acúmulo médio de empregos relativo ao intervalo de tempo dos dados utilizados 

(Empregos/Tempo); 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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𝑁𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠: Número de admissões em empresas no intervalo de tempo determinado pelo 

estudo (Empregos); 

𝑁𝐷𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠: Número de demissões em empresas no intervalo de tempo determinado pelo 

estudo (Empregos); 

𝑡𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜𝑠: Tempo relativo à base de dados utilizada para os cálculos (Anos); 

Para o cálculo da população estimada, utilizou-se os dados IBGE relativo ao censo 

populacional de 2010 e da estimativa da população do ano de 2018. Dessa forma, a Média 

Anual do crescimento populacional foi calculada conforme a equação (2). 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑃𝑜𝑝 =
𝑃𝑜𝑝2018−𝑃𝑜𝑝2010

𝑡𝑃𝑜𝑝
         (2) 

 

Sendo: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑃𝑜𝑝 : Média anual do crescimento populacional (Pessoas/Tempo); 

𝑃𝑜𝑝2018: População estimada pelo IBGE em 2018; 

𝑃𝑜𝑝2010: Censo populacional IBGE em 2010; 

𝑡𝑃𝑜𝑝: Tempo relativo à base de dados utilizada para os cálculos (Anos); 

Para o cálculo do nível de empregabilidade, utilizou-se o acúmulo médio de empregos 

relativos ao intervalo de tempo e a média anual do crescimento populacional. Considerando o 

cenário em que para cada vaga de emprego a chance de contratação é diretamente proporcional 

ao número de candidatos, a relação entre a quantidade de vagas e o acúmulo de pessoas deve 

ser tratada como um valor percentual para expressar o nível de empregabilidade o que justifica 

a multiplicação por 100. Dessa forma, o nível de empregabilidade anual conforme é calculado 

na Equação (3). 

 

𝑁𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔 =
𝐴𝑚𝑒𝑑

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑃𝑜𝑝
× 100%        (3) 

 

Sendo: 

𝑁𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔: Demonstração do nível de empregabilidade anual   

𝐴𝑚𝑒𝑑: Acúmulo médio de empregos relativo ao intervalo de tempo dos dados utilizados 

(Empregos/Tempo); 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑃𝑜𝑝: Média anual do crescimento populacional (Pessoas/Tempo). 
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4.5.2 MODELO DE CÁLCULO DOS INDICADORES DE AUMENTO 

EMPRESARIAL PER CAPITA 

 

Para a construção do indicador aumento empresarial a base utilizada só possui dados até 

ano de 2017. Desse modo para o cálculo do indicador uma estimativa da população ano 2017 

foi feita a partir da Equação 4. 

 

𝑃𝑜𝑝2017 =
𝑃𝑜𝑝2018−𝑃𝑜𝑝2010

9
 × 7        (4) 

 

Sendo: 

𝑃𝑜𝑝2017: Estimativa populacional do ano de 2017; 

𝑃𝑜𝑝2018: População estimada pelo IBGE em 2018; 

𝑃𝑜𝑝2010: Censo populacional IBGE em 2010; 

Para o cálculo do aumento empresarial per capita utilizou-se o acumulo de abertura de 

empresas, que foi calculado a partir do somatório do número de empresas abertas no período 

de 2010 a 2017, e a população estimada em 2017 previamente calculada pela Equação 4. Dessa 

forma, o aumento empresarial precipita é calculado pela Equação (5). 

 

𝐴𝑒𝑚𝑝
𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  

∑ 𝑁𝐸𝑚𝑝

𝑃𝑜𝑝2017
          (5) 

 

Sendo: 

𝐴𝑒𝑚𝑝
𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎: Aumento empresarial perca pita (Empresas/Pessoas); 

𝑁𝐸𝑚𝑝: Número de empresas de empresas abertas anualmente entre 2010 e 2017;  

𝑃𝑜𝑝2017: Estimativa populacional do ano de 2017. 

 

4.6  INDICADORES 

 

4.6.1 IDH-M 

 

O Conceito de IDH-M segundo o (UNPD, 2019): O índice varia de 0 a 1. Quanto mais 

próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDHM brasileiro segue as mesmas três 

dimensões do IDH Global - longevidade, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia 
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global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os 

mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM, são mais adequados para 

avaliar o desenvolvimento das cidades brasileiras. 

 

4.6.2 PIB 

 

Definição de PIB, segundo o (IBGE, 2019), corresponde ao montante (em valores 

monetários) do agrupamento inteiro de bens e serviços finais alcançados numa estipulada região 

(quer sejam países, estados ou cidades), durante um período fixado (mês, trimestre, ano etc).  

O PIB é um dos indicativos mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de 

mensurar o funcionamento econômico de uma localidade. No cálculo do PIB, julgam-se apenas 

bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo de intermediário. Isso é 

feito com a intenção de evitar o problema da dupla contagem, quando valores gerados na cadeia 

de produção aparecem contados duas vezes na soma do PIB. 

 

4.6.3 PIB PER CAPITA 

 

Segundo a (ADVFN Brasil, 2019) é o produto interno bruto, dividido pela quantidade 

de habitantes de um país. O PIB é a soma de todos os bens de um país e quanto maior o PIB, 

mais demonstra o quanto esse país é desenvolvido, e podem ser classificados entre países pobres 

ricos ou em desenvolvimento. 

 

4.6.4 DISTÂNCIA ATÉ A CAPITAL 

 

Uma capital é a localidade onde reside o governo central, os ministérios e todos os 

organismos supremos da administração do Estado e muito recursos exclusivos. Quanto mais 

perto da capital mais perto a cidade está de recursos encontrados somente nas capitais. 

(ESTADOS E CAPITAIS DO BRASIL, 2019). 

 

4.6.5 RODOVIA FEDERAL (BR) 

 

Dentro do conceito foi possível identificar a importância das rodovias federais como 

item logístico e de ligação entre depósitos, fábricas e consumidores e destinos cidades ou 
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localidades. O escoamento das cargas depende 60% do transporte rodoviário isso trouxe a 

necessidade de maior integração do mercado interno e de maiores investimentos no transporte 

rodoviário. Aos poucos, foi sendo implantada uma malha rodoviária nacional, conectando os 

estados brasileiros as áreas industriais. (EDUCACAO.UOL.COM.BR, 2019).  

 

4.6.6 ENSINO FEDERAL SUPERIOR/TÉCNICO 

 

A expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e das 

Universidades Federais no território brasileiro tem tensionado a relação entre o 

desenvolvimento local e o nacional. Desde o ano de 2003, a partir do governo de Luis Inácio 

Lula da Silva, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem sofrido 

significativa ampliação, fazendo-se presente em ambientes urbanos e interiorizados sob a lógica 

de que é necessário desenvolver o local para desenvolver o nacional. (MIGALHAS, 2019).   

 

4.6.7 PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR 

 

Com o Prêmio Prefeito Empreendedor, o Sebrae pretende reconhecer a capacidade 

administrativa dos gestores públicos que tenham implantado projetos com resultados 

comprovados, ainda que parciais, de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos 

negócios e à modernização da gestão pública. 

O Prêmio é dividido nas etapas estadual e nacional; as categorias são: 

• Melhor Projeto; 

• Implementação e Institucionalização da Lei Geral; 

• Compras Governamentais de Pequenos Negócios; 

• Desburocratização e Formalização; 

• Pequenos Negócios no Campo; 

• Inovação e Sustentabilidade; 

• Cidades Integrantes do G100; 

• Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária. (SEBRAE, 2019).   

 

4.6.8 NÍVEL DE EMPREGABILIDADE ANUAL % 

 



48 
 

Empregabilidade é a capacidade da cidade de absorver pessoas de acordo com o seu 

crescimento populacional anual. 

 

4.6.9 AUMENTO EMPRESARIAL PER CAPITA 

 

Aumento empresarial é a capacidade de abertura de empresas na cidade de acordo com 

o seu crescimento populacional anual. 

 

4.7 AS CIDADES E SUAS MICRORREGIÕES  

 

As cidades seguem uma divisão por 3 microrregiões que compõem 22 cidades. 

 

4.7.1 REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SEUS INDICADORES 

 

Microrregião Composta por 10 cidades, cortada pela BR 101 na cidade de Cachoeiro de 

Itapemirim, Mimoso do Sul e Atílio Vivacqua.O ensino superior federal está presente em 

Cachoeiro de Itapemirim com IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) e Jeronimo Monteiro 

com a UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Os maiores provedores de serviços 

como hospitais, hotéis e comércios de vários segmentos estão localizados em Cachoeiro de 

Itapemirim.  

 

 

4.7.2 REGIÃO DE ALEGRE E SEUS INDICADORES 

 

Área 

Km²
População

Dens. / 

km²
IDH-M PIB PIB per capita

Dist. Até 

capital

Rod. 

Federal

Ens. Federal. 

Sup/Téc

Pref. Emp. 

Sebrae

Emp. 

Anual %

Aum. Emp. 

Per Capita

Apiaca 193,579 7513 38,810 0,673 
médio

 R$       49.279,254  R$   11.766,200  205KM Não Não Não 51,050 17,851

Atilio Vivacqua 226,813 9840 44,080 0,708 
alto

 R$       93.593,190  R$   22.858,650 148KM SIM- BR101 Não Não 56,397 1,207

Bom Jesus do Norte 89,111 9479 106,370 0,734 
alto

 R$       60.096,382  R$   13.116,900 224KM Não Não Não 22,811 3,707

Cachoeiro de Itapemirim 876,792 220670 216,230 0,746 
alto

 R$ 2.252.926,982  R$   22.904,870 139 SIM- BR101 SIM SIM 13,060 2,860

Castelo 668,971 34826 52,060
0,726 

alto
 R$    308.789,720  R$   23.339,540 144 Não Não SIM 57,982 3,410

Jeronimo Monteiro 162,164 10888 67,140 0,698 
médio

 R$       68.047,910  R$   11.263,910 184 Não SIM Não 8,324 2,267

Mimoso do Sul 867,281 27329 31,510 0,630 
médio

 R$    209.030,236  R$   16.475,970 173 SIM- BR101 Não Não 117,894 16,108

Muqui 326,873 14396 44,040 0,694 
médio

 R$       88.870,403  R$   10.783,050 164 Não Não Não 20,915 1,878

São José do Calçado 272,771 10417 38,190 0,688 
médio

 R$       69.023,505  R$   15.946,790 213 Não Não Não 132,640 11,157

Vargem Alta 414,737 19141 46,150 0,663 
médio

 R$    197.032,503  R$   17.863,800 136 Não Não Não 29,404 1,942

Características Geográficas

Cidade

Indicadores

Tabela 2 - Tabela-Região de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Microrregião Composta por 9 cidades, cortada pela BR262 nas cidades de Ibatiba, Irupi 

Iúna e Muniz Freire. O ensino superior federal está presente em Ibatiba com IFES (Instituto 

Federal do Espírito Santo) e Alegre com a UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) e 

também o IFES (Instituto Federal do Espírito Santo) no distrito de River. A região possui uma 

grande vocação para o turismo devido sua região montanhosa e por ter o parque nacional do 

Caparaó com destaque ao Pico do Bandeira.  

 

 

4.7.3 REGIÃO DE ITAPEMIRIM 

 

Microrregião Composta por 3 cidades, cortada pela BR101 nas cidades de Itapemirim e 

Presidente Kenedy. Região com a maior concentração de barco de pesca do Espírito Santo e 

um dos maiores produtores de abacaxi perola do Brasil. Possui uma grande vocação para o 

turismo devido sua região litorânea, além de um terminal pesqueiro em fase final de construção 

e Porto Central na cidade de Presidente Kenedy.  

 

 

 

4.8  MODELAGEM DO PROBLEMA 

 

Área 

Km²
População

Dens. / 

km²
IDH-M PIB PIB per capita

Dist. Até 

capital

Rod. 

Federal

Ens. Federal. 

Sup/Téc

Pref. Emp. 

Sebrae

Emp. 

Anual %

Aum. Emp. 

Per Capita

Alegre 772,714 30784 39,840 0,721 
alto

 R$   432.459,000  R$   15.145,440 189KM Não SIM Não 392,143 32,074

Divino de São Lourenço 153,106 4516 25,970 0,632 
médio

 R$      34.608,955  R$   14.309,320 222KM Não Não Não 46,950 3,779

Dores do Rio Preto 153,106 8000 52,250 0,654 
médio

 R$      47.977,723  R$   18.333,310 247KM Não Não SIM 3,505 5,059

Guaçui 467,758 27851 59,470
0,703 

alto
 R$   242.995,231  R$   18.334,270 230KM Não Não SIM 19,547 2,637

Ibatiba 241,490 25882 92,980 0,647 
médio

 R$   152.996,089  R$   12.898,650 171KM SIM- BR262 SIM Não 4,163 1,346

Ibitirama 329,451 9393 28,510 0,622 
médio

 R$      66.052,685  R$   16.506,040 199KM Não Não Não 277,444 27,918

Irupi 184,547 13,38 72,500 0,637 
médio

 R$   150.113,000  R$   17.627,350 199KM SIM- BR262 Não Não 15,740 1,570

Iuna 460,522 29030 63,040 0,666 
médio

 R$   230.038,852  R$   14.480,700 180KM SIM- BR262 Não Não 2,568 3,445

Muniz Freire 678,804 17613 25,950 0,645 
médio

 R$   250.113,580  R$   16.311,140 180KM SIM- BR262 Não Não 38,539 1,942

Cidade

Características Geográficas Indicadores

Tabela 3 - Tabela -Região de Alegre.  

Área 

Km² População

Dens. 

/ km²
IDH-M PIB PIB per capita

Dist. Até 

capital

Rod. 

Federal

Ens. Federal. 

Sup/Téc

Pref. Emp. 

Sebrae

Emp. 

Anual %

Aum. Emp. 

Per Capita

Marataizes 135,402 38670 28,590 0,696 
médio

 R$      471.597,000  R$    29.171,000 127KM Não Não Não 12,367 1,639

Itapemirim 557,156 33610 60,320 0,654 
médio

 R$      713.379,065  R$    57.370,270 122KM SIM- BR101 Não Não 11,489 1,574

Presidente Kenedy 583,933 11742 20,110 0,657 
médio

 R$  5.803.034,660  R$  169.012,450 159KM SIM- BR101 Não Não 13,908 12,020

Cidade

Características Indicadores

Tabela 4 - Tabela- Itapemirim. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.8.1 RANQUEAMENTO POR PESO DIRETO 

 

Para o julgamento, foi usado um peso para cada um dos 9 indicadores, a luz de um 

levantamento feito com administradores públicos municipais, que atribuíram os pesos para cada 

indicador. Para eliminar qualquer vício no estabelecimento de pesos, para o ranqueamento em 

ordem de importância destes critérios foi realizada uma pesquisa através de um formulário 

enviado por uma lista de e-mails que compõem todos os Gestores/Administradores.  

Na pesquisa, busca-se obter o grau de relevância de cada critério. Como resposta 

estabeleceu-se o valor máximo como sendo o número de critérios menos um, e ficou da seguinte 

forma, conforme ilustrado na Tabela 5. 

• 0 - Pouca relevância  

• 1 - Entre pouca e média relevância 

• 2 - Média relevância 

• 3 - Muita relevância 

 

 

 

O ranqueamento das cidades será baseado no valor numérico do Totalizador por Peso 

Direto (TPD), relativo ao indicador de interesse, calculado para cada cidade desta pesquisa. O 

cálculo do TPD segue a Equação 6, de modo que o contador “j” simboliza o indicador escolhido 

para a execução do ranqueamento e “i” representa os demais indicadores do conjunto. 

 

 

 

 

Ordem Indicadores Gestores Resposta Peso

1 IDH-M 15 3 5

2 PIB 16 4 4

3 PIB per capita 16 4 4

4 Prefeito Empreendedor 15 3 5

5 Nível De Empregabilidade Anual % 16 4 4

6 Aumento Empresarial Per Capita 16 4 4

7 Ens. Federal - Superior/Técnico 16 4 4

8 Rod. Federal 16 4 4

9 Distância até a capital 15 3 5

Tabela 5 - Resultado da Pesquisa com Administradores Públicos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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𝑇𝑃𝐷𝑗 =  (∑ 𝐼𝑖𝑃𝑖
𝑛−1
𝑖=1 ) − 𝐼𝑗𝑃𝑗        (6) 

 

Sendo: 

𝑇𝑃𝐷𝑗 – Totalizador Peso Direto para o indicador “j”; 

𝑛 – Número de Indicadores; 

𝐼𝑗 – Indicador escolhido para ranqueamento; 

𝑃𝑗 – Peso do indicador escolhido para ranqueamento; 

𝐼𝑖 – Demais indicadores do conjunto proposto; 

𝑃𝑖 – Peso dos demais indicadores do conjunto proposto; 

Para os indicadores que não tem valores numéricos que são: Universidade ou Escola 

Técnica Federal, Prefeito Empreendedor e Rodovia Federal. Atribui-se 0 para não incidência e 

1 para incidência.  

Para essa amostragem foi escolhido o indicador distância até capital, e o resultado do é 

expresso na Tabela07 e na Figura 13. 

 

4.8.2 MÉTODO AHP 

 

Desenvolvido por Tomas L. Saaty na década de 70, o método AHP (Analytic Hierarchy 

Process) mais amplamente utilizado tem objetivo de auxiliar a tomada de decisão, esse método 

é utilizado em função de sua flexibilidade ao tratar problemas de tomada de decisão complexa. 

O método AHP se baseia em dividir o problema AMD em vários elementos constituintes, em 

forma de estrutura hierárquica. O primeiro nível da hierarquia representa o objetivo principal 

do problema de decisão, os níveis intermediários representam os critérios e subcritérios que 

afetam a decisão e o nível inferior representa as possíveis alternativas. Os decisores então 

determinam a importância relativa dos elementos em cada nível Segundo (Costa e Belderrain, 

2009, p.2). 

Muitos estudos discutem a análise de decisão multicritério com várias aplicações, por 

exemplo: pesquisa operacional, modelos matemáticos e teoria da decisão, mas foi dada menos 

atenção à pesquisa para desenvolver as teorias de decisão e os programas de computador em 

conjunto para integrar a teoria da decisão e o sistema de informação. (HWANG & 

HWANG,2006). 
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Neste método, o decisor estabelece “juízos de valores” (Rodriguez, 2004) através de 

uma escala numérico de Saaty (de 1 a 9). 

 

Todo curso de ação é orientado e baseado no método newtoniano e cartesiano de pensar, 

toda problemática de grande complexidade requer uma derivação em partes menores, pois é 

mais fácil para serem solucionadas individualmente e, depois, somadas, visto que representam 

a decisão do problema inicial buscada, estabelecendo relações para depois sintetizar.  

Dessa forma, segundo Costa (2002) este método se baseia em três princípios ou etapas 

de pensamento analítico; expostos a seguir. 

 

4.8.3 CONSTRUÇÃO DE HIERARQUIAS 

 

Na estruturação do método AHP o problema começa a ser organizado por níveis 

hierárquicos, o que auxilia para o melhor entendimento e como avaliá-lo. Para aplicar esta 

metodologia sua forma de entendimento e compreensão é importante, pois, a organização e as 

estruturas em sua forma hierárquica, sendo a linha do topo primeiro nível que corresponde ao 

objetivo geral da decisão, o segundo nível aos critérios e o terceiro nível as alternativas. 

Quadro 2 - Escala Fundamental de Saaty.  

Fonte: Roche (2004). 
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Segundo Bornia e Wernke (2001) a ordenação hierárquica possibilita ao julgador ter 

uma “Visão ampla da estrutura e suas interações e os impactos diretos e indiretos que eles 

exercem sobre o sistema”. E a compreensão de forma global, a repetição dessa sistemática 

atinge o nível máximo quando este representa o objetivo do nosso processo decisório. Assim é 

formada a hierarquia por níveis estratificados. A figura 11 apresenta a estrutura hierárquica 

básica do método AHP. 

 

 

4.8.4 DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

 

Baseia-se na capacidade do ser humano perceber a relação entre os objetos além das 

situações cotidianas que são agregadores de conhecimentos e que possibilitam fazer as 

comparações dos pares de um determinado julgamento paritário com objetivo e foco. Segundo 

Costa (2002; apud TREVIZANO & FREITAS, 2005), neste princípio é necessário seguir as 

seguintes etapas: 

 

4.8.5 JULGAMENTOS PARITÁRIOS 

 

É utilizado no método AHP para proceder o julgamento na comparação das alternativas 

à luz dos critérios, mas existe uma dificuldade muito grande na realização dos julgamentos, 

pois existem várias transcrições de autores sobre essa dificuldade. Assim compondo a matriz 

de julgamento A, com o uso das escalas apresentadas na tabela 1. O método apresentado por 

GODOI (2014) propõe uma versão mais rápida nos julgamentos paritários e reduz as 

possibilidades de inconsistência.  

Figura 11 - Estrutura Hierárquica Básica. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Os julgamentos paritários precisam ser normalizados visando a obtenção do Índice de 

Consistência (IC). (Marins et al. 2009) explicam que “[...] a quantia de julgamentos 

fundamentais para o levantamento de uma matriz de julgamentos genérica A é n (n-1)/2, onde 

n é o número de elementos relativos a esta matriz.  

 

4.8.6 CONSISTÊNCIA LÓGICA 

 

A capacidade humana de compreensão, raciocínio lógico, habilidade de estabelecer 

relação entre objetos e das ideias que se relacionam entre si essas relações apresentam 

consistência, segundo (Saaty, 2000).  

Uma medida de consistência pode ser estimada comparando-se esse valor com a mesma 

razão calculada de uma matriz recíproca de julgamentos gerados aleatoriamente, de mesma 

ordem. Esta medida é chamada de razão de consistência (RC), dada por RC = IC/IR =, sendo 

IR o índice randômico. 

O Índice de Consistência (IC) é dado por IC = (λmáx –n)/(n-1), onde λmáx é o maior 

autovalor da matriz de julgamentos. Segundo Saaty (2000) a condição de consistência dos 

julgamentos é RC ≤ 0,10. 

Em geral, o método AHP inclui várias e amplas operações matemáticas das quais este 

trabalho não abrange, o passo a passo, porém pode ser visto com mais pormenores no trabalho 

dos autores (Trevizano e Freitas, 2005). 

Os cálculos matemáticos do método AHP, segundo Vargas (2010, p. 5), “[...] podem 

aparentar e ser descomplicado em um primeiro momento, no entanto, em casos mais complexos, 

as pesquisas e cálculos tornam-se grandes e cansativos e, usualmente, só são viáveis através do 

uso de softwares próprios de cálculo.” 

 

4.8.7 PRIORIDADES MÉDIAS LOCAIS (PML’s) 

 

Para o julgamento paritário das alternativas à luz dos critérios de avaliação, foi adotada 

a Escala de Saaty, em que administradores estabeleceram juízos de valores, conforme 

demonstra a Tabela 6. 
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A última coluna da tabela 26 apresenta a prioridade média local (PML) das alternativas 

à luz de cada critério (PESO). 

 

Após aplicação do método AHP sobre indicadores podemos analisar que o indicador de 

maior expressão foi o PIB Per capita com isso mostrou que, os dois métodos se mostraram 

equivalentes para o julgamento paritário das alternativas à luz dos critérios de avaliação que foi 

submetido. 

 

4.9  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Ordem Indicadores Peso

1 PIB per capita 10,9

2 IDH-M 8,2

3 PIB 7,6

4 Rod. Federal 3,7

5 Aumento Empresarial Per Capita 3

6 Nível De Empregabilidade Anual % 2,4

7 Distância até a capital 2,2

8 Ens. Federal - Superior/Técnico 1,8

9 Prefeito Empreendedor 1,7

Tabela 6 - Peso dos Indicadores Método AHP. 

Ordem Região Cidade I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 TDP

1 3 Presidente Kennedy 0,657 5803034,000 169.012,450 1 0 0 13,908 12,020 159 29859548,247

2 1 Cachoeiro de Itapemirim 0,746 2252926,982 22.904,870 1 1 1 13,060 2,860 139 11378543,670

3 3 Itapemirim 0,654 713379,065 57.370,270 1 0 0 11,489 1,574 122 3853196,197

4 3 Marataízes 0,696 471597,000 29.171,510 0 0 0 12,367 1,639 127 2503267,054

5 2 Alegre 0,721 432459,000 15.145,440 0 1 0 392,143 32,074 189 2238781,673

6 1 Castelo 0,726 308789,720 23.339,540 0 0 1 57,982 3,410 144 1660179,498

7 2 Muniz Freire 0,645 250113,580 16.311,140 1 0 0 38,539 3,452 180 1331398,789

8 2 Iúna 0,666 230038,852 14.480,700 1 0 0 2,568 3,445 180 1221729,142

9 1 Mimoso do Sul 0,670 209030,236 16.475,970 1 0 0 117,894 16,108 173 1127209,388

10 1 Vargem Alta 0,663 197032,503 17.863,800 0 0 0 29,404 1,942 136 1073930,214

11 2 Irupi 0,637 150113,001 17.627,350 1 0 0 15,740 1,570 199 837783,180

12 2 Ibatiba 0,647 152996,089 12.898,650 1 1 0 4,163 1,346 171 828651,966

13 1 Atilio Vivacqua 0,708 93593,190 22.858,060 0 0 0 56,397 1,207 217 581405,206

14 1 Muqui 0,694 88870,403 10.783,050 0 0 0 20,915 1,878 164 497541,907

15 1 São José do Calçado 0,688 69023,505 15.946,790 0 0 0 132,640 11,157 213 424365,103

16 2 Ibitirama 0,622 66052,685 16506,040 0 0 0 277,444 27,918 199 413023,183

17 1 Jerônimo Monteiro 0,698 68047,009 11263,910 0 1 0 8,324 2,267 184 395684,449

18 1 Bom Jesus do Norte 0,734 60096,382 13.116,900 0 0 0 22,811 3,707 217 365091,152

19 2 Guaçuí 0,654 47977,723 18334,270 0 0 1 19,547 2,637 230 330505,971

20 2 Dores do Rio Preto 0,654 47977,723 18333,310 0 0 1 3,505 5,059 247 330361,691

21 1 Apiacá 0,673 49279,254 11.766,20 0 0 0 51,050 17,851 205 304481,239

22 2 Divino de São Lourenço 0,632 34608,955 14309,320 0 0 0 46,950 3,779 222 243687,451

1 Região Cachoeiro 2 Região Alegre 3 Região Itapemirim  

Tabela 7 - Resultado por TDP. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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É possível inferir pelos resultados obtidos que a cidade de Presidente Kennedy possui o 

maior valor de TDP, classificando-se como a cidade com maior potencial empreendedor 

 

 

É possível inferir pelos resultados obtidos que a cidade de Presidente Kennedy possui a 

melhor renda per capita das 22 cidades avaliadas, tendo o maior indicador, mostrando o grande 

potencial empreendedor.  

 

É possível inferir pelos resultados obtidos que a cidade de Alegre, das 22 cidades 

avaliadas e estudadas, possui o maior nível de Empregabilidade Anual %, sendo a melhor 

cidade para empreender nesse quesito. 

 

Figura 12 - Renda Per capita.  

Figura 13 - Nível De Empregabilidade Anual %.  

Fonte: Elaboração própria. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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É possível inferir pelos resultados obtidos que Alegre das 22 cidades avaliadas e 

estudadas possui o maior nível de Aumento Empresarial Per Capita, sendo a melhor cidade para 

empreender nesse quesito. 

De acordo os métodos aplicados sobre os indicadores obtiveram-se o resultado por peso 

direto e confirmado pelo método AHP, indicando a cidade de Presidente Kennedy como a 

melhor cidade para empreender, conforme ilustra a Figura 16. 

 

Figura 14 - Aumento Empresarial Per Capita.  

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Além da cidade ser vencedora, mais duas cidades da região litorânea obtiveram 3º e 4º 

lugar, Itapemirim e Marataízes, no ranqueamento geral, isso mostra que os royalties de petróleo, 

expressos na Tabela 8, foram fatores impactantes no quesito renda Per Capita elevando o 

indicador de cada cidade. 

 

No indicador de renda Per capita a cidade de Presidente Kennedy obteve o melhor 

resultado, com uma diferença de 7,38 vezes o resultado do segundo colocado, para se 

estabelecer como uma grande potência empreendedora existe um projeto de construção do Porto 

Central na cidade. 

                            

Cidade Royalties Acumulados (2000-2017)

PRESIDENTE KENEDY 995.058.285,39R$                             

ITAPEMIRIM 707.783.404,06R$                             

MARATAIZES 367.578.308,38R$                              

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 26.168.284,09R$                                 

CASTELO 18.971.979,05R$                                  

ALEGRE 18.317.798,50R$                                 

IUNA 17.663.591,44R$                                  

MIMOSO DO SUL 17.663.591,44R$                                  

MUNIZ FREIRE 16.355.177,17R$                                   

VARGEM ALTA 16.237.174,76R$                                  

Tabela 8 - Royalties Acumulados (R$) pelas 10 melhores cidades do Ranqueamento.  

Figura 16 - Pib Per Capita.  

Fonte: inforoyalties.ucam-campos.br (acesso em 10/2019). 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Nos indicadores de Nível de Empregabilidade Anual % e Aumento Empresarial Per 

Capita, a cidade de Alegre obteve o melhor resultado, além disso a cidade conta com uma 

Universidade Federal e um Instituto Federal de Ensino, potencializando a economia local em 

diversos fatores, conforme mostra a Figura 18. 

 

 

4.10  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A consulta à literatura permitiu identificar os indicadores e outras características das 

cidades, que auxiliaram para o entendimento de como é difícil empreender nos dias atuais em 

qualquer lugar do mundo, além do desenvolvimento de 2 novos indicadores, e dos fatores 

relevantes a serem levados em consideração para escolher a localização de uma cidade. A região 

de estudo foi a macrorregião sul do estado do Espírito Santo. Através do uso do GIS, foi 

apresentada em forma de mapas, a existência de rede ferroviária, rodovias, unidades de polícia 

e unidades de ensino na região em estudo, entre outros indicadores que vão ser de grande 

importância para a escolha do melhor cenário para abertura de empresas.  

Com base na análise da Tabela 17 de média direta, identificou-se que a cidade melhor 

pontuada, foi Presidente Kenedy. A Cidade com melhor IDH-M ficou em segundo lugar, a 

cidade de Cachoeiro de Itapemirim, conta com a melhor infraestrutura de hospitais, comércio e 

rede hoteleira entre outros recursos, além de ser a cidade mais populosa das 22 analisadas. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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O melhor índice de criação de empresa per capita e empregabilidade ficou com a cidade 

de Alegre que tem grande ponto forte de ser uma cidade universitária contando com uma 

Universidade Federal UFES e o Instituto Federal, características que potencializa muito a 

cidade e região.  

De acordo como foi abordado e apurado, cada cidade tem suas particularidades e sua 

forma de empreender, muitas delas baseada na agricultura, extração de rochas ornamentais, 

agronegócio e do turismo sazonal e das suas culturas já consolidas a vários anos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as pesquisas analisadas e apresentadas, constatou-se que a revisão de 

Bibliometria contribui positivamente para conhecer os pontos chaves que auxiliam o 

crescimento econômico de uma cidade, além de posicionar o tipo de economia mais rentável e 

desenvolvida, e seus pontos mais relevantes, bem como traçar um perfil empreendedor das 

cidades e tendências de crescimento, juntamente com as tecnologias aplicadas, baseando-se na 

pesquisa com os artigos de maior relevância e tendência ao tema proposto. 

A abordagem econômica foi a primeira a chamar a atenção para destacar a importância 

de uma cidade em se tornar empreendedora e de crescimento sustentável. Os problemas são 

comuns na maioria das cidades, o que muda é como as políticas públicas e a iniciativa privada 

se unem para resolver e criar mecanismos de conhecimento que implementem e desenvolvam 

ações capazes de fazer a diferença. 

Foram apresentados fatores relevantes a serem levados em consideração para escolher 

a localização de uma cidade para empreender. A região de estudo foi a macrorregião sul do 

estado do Espírito Santo. A ferramenta utilizada foi o software GIS, apresentando-se em 

diversas formas, como: mapas, existência de rede ferroviária, rodovias, unidades de polícia e 

unidades de ensino na região em estudo.  

De acordo com as leituras e pesquisas dos artigos, 09 indicadores foram selecionados. 

Dentre os selecionados, 2 (dois) indicadores nasceram desta pesquisa, e da necessidade da 

informação para evidenciar fatores relevantes, que antes deste estudo não era possível mensurar, 

sendo eles, os indicadores de Nível de Empregabilidade Anual % e de Aumento Empresarial 

Per Capita. 

A partir do exposto, foi aplicada a metodologia de Ranqueamento direto, comprovando-

se através do Método de Análise Hierárquica (AnalyticHierarchyProcess, AHP), para a escolha 

da melhor cidade empreendedora, levando em consideração todos os indicadores e o trabalho 

de ranking para classificá-las e apresentá-las. 

De acordo os métodos aplicados sobre os indicadores, obteve-se o resultado por peso 

direto e confirmado pelo método AHP, indicando a cidade de Presidente Kennedy como a 

melhor cidade para empreender na macrorregião estudada. 

No indicador de renda Per Capita, a cidade de Presidente Kennedy obteve o melhor 

resultado, com uma diferença de 7,38 vezes maior do que o resultado quando comparado com 
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o segundo colocado. Para se estabelecer como uma grande potência empreendedora, existe um 

projeto de construção do Porto Central na cidade. 

De acordo com o que foi abordado e apurado, cada cidade tem suas particularidades e 

formas de empreender, muitas delas, baseada na agricultura, extração de rochas ornamentais, 

agronegócio, turismo sazonal e das suas culturas já consolidadas há vários anos. Logo, decidir 

por uma cidade e fixá-la como a melhor para empreender em todos os segmentos seria muito 

arriscado, mesmo sabendo que temos um vencedor pelo ranqueamento que é a cidade de 

Presidente Kennedy. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se a continuação da investigação com o 

intuito de definir, dentro da região mais favorável à luz dos critérios analisados, se o município 

de Presidente Kenedy seria o mais indicado para empreender em relação às outras cidades.  

Recomenda-se a incorporação de estudos para novos indicadores, atualizações de 

índices e da nova distribuição de royalties de petróleo, visto que estamos perto de um censo do 

IBGE 2020.  
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